
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak 

dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan 

kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki 

peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan 

dihadapkan pada berbagai permasalahan penting antara lain: kualitas, pemerataan 

dan keterjangkauan pelayanan kesehatan perlindungan masyarakat di bidang obat 

dan makanan serta perilaku hidup bersih dan sehat. 

Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan didalam pelayanan 

kesehatan terutama yang terkait dengan biaya pelayanan kesehatan, Ketimpangan 

tersebut diantaranya diakibatkan perubahan pola penyakit, perkembangan 

teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis 

pembayaran swadana out of pocket
1
 dalam hal ini yang dimaksud adalah dokter 

mendapatkan imbalan jasa jika ada pasien datang, kemudian jika dokter memberi 

tindakan medis misalnya: memberikan penyuntikan terhadap pasien, maka dokter 

juga mendapatkan imbalanjasa atas biaya penyuntikan tersebut. Biaya kesehatan 

yang mahal dengan pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of 

                                                           
1
 Lothar Mateus. 2010. Sistem Pembayaran Dokter. http://lotharvanende.blogspot.com, diakses 

pada 4 Maret 2013. 

http://lotharvanende.blogspot.com/


2 
 

pocket  semakin mempersulit masyarakat miskin untuk melakukan akses ke 

pelayanan kesehatan yang memadai. Sangat rendahnya kemampuan masyarakat 

tidak mampu dan keluarga miskin (gakin) untuk menjangkau sarana pelayanan 

kesehatan akan berdampak meningkatnya angka pesakitan dan kematian terutama 

pada kelompok resiko tinggi seperti ibu hamil dan bayi.  Permasalahan lain dalam 

akses pelayanan kesehatan saat ini antara lain adalah masih tingginya kesenjangan 

status kesehatan antartingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antara perkotaan 

dengan pedesaan.  

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap 

Negara, meskipun zaman telah memasuki era globalisasi namun tidak dapat 

dipungkiri masalah kemiskinan selalu menjadi penghambat kemajuan tiap – tiap 

negara. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terdapat di negara-negara 

berkembang saja bahkan di negara maju juga mempunyai masalah dengan 

kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang rumit, walaupun fakta 

menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di negara berkembang jauh lebih besar 

dibanding dengan negara maju. Hal ini dikarenakan negara berkembang pada 

umumnya masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir di segala bidang, 

seperti teknologi, kurangnya akses-akses pada sektor ekonomi, dan lain 

sebagainya.  

Dengan melihat dari sisi negara berkembang salah satunya adalah Indonesia, 

percapaian pembangunan manusia di Indonesia masih tertinggal dengan negara-

negara tetangga Indonesia yang berada pada tingkat menengah dalam 

pembangunan manusia global (medium human development). Beberapa tahun ke 
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belakang, kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya telah menjadi prioritas 

pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber 

daya pembangunan. Tetapi, sampai saat ini masih banyak masyarakat miskin yang 

tidak dapat menyentuh pelayanan kesehatan gratis dan mereka juga tidak mampu 

membayar biaya untuk berobat ke rumah sakit bahkan ke Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas). 

Kesehatan dan penyakit adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

permasalahan kemiskinan, kecuali dilakukan intervensi pemerintah pada salah 

satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan 

mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap 

berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan seperti menderita 

gizi buruk, pengetahuan kesehatan berkurang, perilaku kesehatan kurang, 

lingkungan pemukiman yang buruk, biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya 

kesehatan juga mempengaruhi kemiskinan, masyarakat yang sehat menekan 

kemiskinan karena orang yang sehat memiliki kondisi tingkat pendidikan yang 

maju, stabilitas ekonomi mantap, investasi dan tabungan memadai sehingga orang 

yang sehat dapat menekan pengeluaran untuk berobat. 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum sangat jelas 

cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa 

Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Kemudian di 
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dalam Pasal 28I ayat (2) dijelaskan bahwa
2
 : “Setiap orang berhak bebas dari 

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakukan diskrimiatif itu”. Ayat tersebut dengan tegas 

menentang diskriminasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. Ketentuan tersebut berlaku secara universal diberbagai 

bidang dalam yurisdiksi Negara, termasuk dalam bidang kesehatan meski masih 

terdapat perbedaan pelayanan antara golongan miskin dan kaya. Tetapi, bagi 

warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah 

hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat yang 

ditentukan oleh pihak  rumah sakit ataupun puskesmas. Karena terlalu 

mementingkan syarat prosedural dalam memberikan pelayanan kesehatan dan 

tindakan medis hal ini berdampak terhadap kesehatan pasien, bahkan karena 

terlambatnya tindakan medis yang diberikan juga bisa berdampak kematian. Hal 

ini seperti yang telah diberitakan : 

“JAKARTA – Usianya belum genap sebulan, namun dia harus menutup 

matanya untuk selamanya. Dera Nur Anggraini meninggal lantaran telat 

mendapatkan pertolongan medis. Dera yang lahir prematur, beratnya dan 

juga mempunyai kelainan pada saluran pernapasan, sehingga 

membutuhkan bantuan alat pernapasan khusus”
3
. 

 

Kasus kematian Dera Nur Anggraini, bayi berumur seminggu yang 

meninggal dunia setelah ditolak 8 rumah sakit di Jakarta. Dera yang lahir 

prematur, beratnya hanya 1 kg dan juga mempunyai kelainan pada saluran 

                                                           
2
 Lihat Pasal 28I ayat (2) 

3
Bagus Santosa “Ditolak 8 Rumah Sakit Bayi Dera Akhirnya Meninggal”, dikutip di 

http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/18/500/763278/ditolak-8-rumah-sakit-bayi-dera-

akhirnya-meninggal. diakses pada tanggal 1 April 2013 

http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/18/500/763278/ditolak-8-rumah-sakit-bayi-dera-akhirnya-meninggal
http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/18/500/763278/ditolak-8-rumah-sakit-bayi-dera-akhirnya-meninggal
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pernapasan, sehingga membutuhkan bantuan alat pernapasan. Kematian Dera ini 

terjadi tidak hanya kurang cepatnya rumah sakit dalam memberikan pelayanan 

kesehatan, tetapi juga dikarenakan keterbatasan rumah sakit memiliki NICU 

(Neonatal Intensive Care Unit). NICU adalah fasilitas intensif untuk bayi 

prematur, atau untuk bayi yang memerlukan penangan khusus. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan kesehatan 

sebagai komitmen nasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
4
  

Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang secara tegas 

termaktub dalam pembukaan konstitusi Negara maka harus diselenggarakan 

upaya pembangunan yang berkesinambungan dan merupakan suatu rangkaian 

pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya 

pembangunan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memperhatikan 

kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan untuk memenuhi 

dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang layak. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus 

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dan 

                                                           
4
 Lihat Pasal 3 Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
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ini berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang 

memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua kalangan 

masyarakat. 

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik pemerintah pusat sudah 

membentuk berbagai peraturan perundang - undangan untuk dijadikan sebagai 

acuan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah 

telah dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1): “Pemerintah bertanggung jawab 

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”
5
. 

Dalam pasal ini dijelaskan terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah terkait 

upaya kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat. Terbentuknya 

pengaturan ini sudah baik, tetapi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah 

itu sendiri, pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia masih jauh dari harapan 

yang terkandung dalam pasal tersebut. 

Selain itu pemerintah pusat juga telah ikut serta dan menandatangani 

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kemudian 

di ratifikasi melalui Undang – Undang No.11 Tahun 2005 dan didalam Komentar 

Umum No. 14 ayat 12 terkait dengan Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang 

Dapat Dijangkau dijelaskan bahwa
6
: 

                                                           
5
 Lihat Undang-Undang No.36 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) 

6
 Komentar Umum No. 14 Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau. Komite Hak – 

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sidang ke-22  
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“Hak Kesehatan dalam segala bentuknya dan semua levelnya mengandung 

elemen yang penting dan terkait. penerapan yang tepat akan sangat 

bergantung pada kondisi-kondisi tertentu dalam Negara tertentu. Yaitu: 

a. Ketersediaan. Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas 

pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-

program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup disuatu Negara. 

Kecukupan akan Fasilitas barang dan jasa bervariasi dan bergantung pada 

banyak faktor, termasuk tingkat pembangunan Negara. Meskipun demikian 

akan mencakup faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan 

misalnya, air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, rumah sakit, klinik, 

dan bangunan lain-lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Tenaga medis 

yang berpengalaman dan professional dengan penghasilan yang kompetitif 

serta obat yang baik sebagaimana  yang termaksud oleh WHO Action 

Programme on Essential Drugs.
7
 

b. Aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses 

oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam jurisdiksi Negara. Aksesibilitas 

memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu: 

1. Tidak diskriminasi.   Fasilitas kesehatan , barang dan jasa  harus dapat 

diakses oleh semua , terutama oleh masyarakat yang marginal atau 

masyarakat yang tidak terlindungi  oleh hukum dan dalam kehidupan 

nyata, tanpa diskriminasi dengan dasar apapun juga
8
. 

2. Akses secara fisik. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat 

terjangkau secara fisik  dengan aman bagi semua, terutama bagi 

kelompok yang rentan atau marginal, misalnya etnis minoritas atau 

masyarakat terasing, perempuan, anak-anak, penyandang cacat, dan 

orang yang mengidap HIV / AIDS. Aksesibilitas juga berarti bahwa 

pelayanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan, misalnya air 

minum sehat dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat dijangkau secara 

fisik, termasuk di daerah pinggiran, lebih jauh lagi aksesibilitas 

mencakup akses ke bangunan-bangunan bagi penyandang cacat.  

3. Akses ekonomi (terjangkau secara ekonomi). Fasilitas kesehatan, 

barang dan jasa harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua. 

Pembayaran pelayanan perawatan kesehatan juga pelayanan yang terkait 

dengan faktor-faktor penentu kesehatan harus didasarkan pada prinsip 

kesamaan, memastikan bahwa pelayanan ini, yang tersedia baik secara 

privat maupun publik, terjangkau oleh semua, termasuk kelompok yang 

tidak beruntung secara sosial.  Kesamaan mensyaratkan  bahwa 

masyarakat miskin tidaklah harus dibebani biaya kesehatan secara tidak 

proporsional dibandingkan dengan masyarakat kaya. 

                                                           
7
 Lihat Daftar WHO mengenai obat-obatan essensial, direvisi desember 1999, Informasi obat 

WHO, vol. 13, No. 4, 1999 
8
 Lihat no. 18 dan 19 Komentar Umum No.14 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 
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4. Akses informasi. Aksesibilitasnya mencakup hak untuk mencari dan 

menerima atau membagi informasi dan ide
9
, mengenai masalah-masalah 

kesehatan  namun akses informasi sama dengan hak kerahasiaan data 

kesehatan. 

c. Penerimaan.  Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus 

diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati 

kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, 

sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup.  Juga dirancang untuk 

penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status 

kesehatan bagi mereka yang memerlukan. 

d. Kualitas.  Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang dan 

jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang 

baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis 

berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu 

diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta 

sanitasi yang memadai”. 

 

Apabila merujuk pada komentar umum tersebut, komite ingin dari adanya 

Kovenan ini hak kesehatan bagi masyarakat yang harus disediakan oleh 

pemerintah adalah menciptakan lingkungan dan wilayah yang luas untuk 

pemerataan ekonomi masyarakat, dimana pemerataan ekonomi itu berpengaruh 

terhadap kondisi sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil 

langkah – langkah untuk memenuhi hak warga negara untuk memperoleh standar 

kesehatan yang tertinggi yang dapat dicapai oleh masyarakat. Ketentuan tersebut 

juga sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas 

kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Menurut Majda El Muhtaj
10

 

falsafah dasar dari jaminan hak kesehatan sebagai HAM merupakan raison d ‘etre 

kemartabatan manusia (human dignity). Problema kesehatan tidaklah berdiri 

                                                           
9
 Lihat Pasal 19 ayat 2 konvensi internasional mengenai hak sipil dan politik.  Komentar umum ini 

memberikan  ketentuan-ketentuan khusus untuk mengakses informasi karena kepentingan khusus 

masalah ini sehubungan dengan kesehatan 
10

 Majda El Muhtaj. 2008. Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 

Medan. Penerbit Rajawali Pers. Hal 141. 
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sendiri. Ranah kesehatan berkaitan erat dengan faktor-faktor lain kehidupan 

manusia.  

Terkait juga dengan masalah kesehatan di kota Malang, pemerintah daerah 

kota Malang juga telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) kota Malang No.12 

Tahun 2010 tentang kesehatan. Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan kepada 

asas dan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat miskin di kota Malang, dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa: 

“mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan produktif”
11

. Dapat dilihat 

dari pemaparan pasal tersebut diatas bahwa pemerintah kota Malang 

mengeluarkan peraturan daerah tentang kesehatan ini untuk menjamin kesehatan 

masyarakat di kota Malang, agar terwujud masyarakat yang sehat maka 

masyarakat tersebut bisa lebih produktif untuk lebih meningkatkan taraf hidup 

bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian, dalam penjelasan Pasal 3 ayat 

(2) : “Memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat, khususnya 

masyarakat miskin untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu 

dan terjangkau”
12

.  Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah 

harus memberikan perlindungan dan jaminan  pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pemerintah daerah kota Malang harus 

menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh tenaga medis harus bermutu dan sesuai dengan standart kesehatan, 

                                                           
11

 Lihat Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan pasal 3 

ayat (1) 
12

 Lihat Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan pasal 3 

ayat (2) 
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kemudian biaya yang terjangkau dan tempat yang terjangkau bagi masyarakat 

miskin.  

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam 

berbagai instrumen internasional maupun nasional. Hak atas kesehatan bukan 

berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus 

menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan 

pemerintah, tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat 

membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia 

dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua kalangan masyarakat 

dalam waktu yang secepatnya. Sehat itu sendiri tidak hanya sekadar bebas dari 

penyakit, tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Maka, sesuai 

dengan norma hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menghormati, 

melindungi, dan memenuhi hak-hak atas kesehatan tersebut. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik 

untuk membahas masalah ini untuk dijadikan sebagai Tugas Akhir Skripsi yang 

berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 

12 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PASAL 3 AYAT 

(2) DAN KOMENTAR UMUM NO.14 KOVENAN INTERNASIONAL HAK 

EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA TERHADAP AKSESIBILITAS 

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI DI 

PUSKESMAS ARJOWINANGUN, KOTA MALANG) 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan terhadap 

tindakan medis yang diberikan kepada masyarakat miskin di Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Arjowinangun Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang ? 

2. Bagaimanakah pemenuhan indikator bagi masyarakat miskin dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau ditinjau dari 

Komentar Umum No. 14 ayat 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi 

Sosial dan Budaya di Pusat Kesehatan Masyarakat Arjowinangun 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No.12 

Tahun 2010 terhadap pelayanan kesehatan yaitu tindakan medis yang 

diberikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Arjowinangun 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang kepada masyarakat miskin.  

2. Untuk mengetahui indikator terpenuhinya akesesibiltas fasilitas 

kesehatan bagi masyarakat miskin yang dapat dijangkau dan tidak 

mendapatkan diskriminasi sesuai dengan ketentuan dalam Komentar 

Umum No.14 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

bagi masyarakat miskin yang berobat di Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang .  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal-hal 

yang bermanfaat dalam penelitian yang lebih jauh terhadap ilmu hukum 

dan hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan, 

permasalahan-permasalahan yang menyertainya sehingga pada akhirnya 

dapat mengembangkan ilmu hukum dan hak asasi manusia dan ilmu-

ilmu hukum lain yang terkait didalamnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan menambah 

pengetahuan masyarakat tentang bagaimana upaya pemerintah 

daerah kota Malang dalam memenuhi hak atas kesehatan kepada 

masyarakat, khususnya masyarakat miskin. 

b. Bagi Pemerintah, Instansi Kesehatan dan Praktisi Hukum, penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai referensi atau sumbangan pemikiran 

untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam lagi guna mengatasi 

permasalahan terkait aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin, yang pada akhirnya diharapkan tercapainya 

solusi terbaik dengan suatu kebijakan berupa diterbitkannya regulasi 

yang lebih responsif sesuai dengan keadaan faktor ekonomi, sosial 

dan budaya dalam masyarakat sehingga permasalahan yang timbul 

atas kendala masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan dapat 

diminimalisasi. 



13 
 

c. Bagi penulis secara pribadi untuk menambah wawasan, dan sebagai 

prasarat untuk memenuhi Tugas Akhir untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

d. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hasil 

dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam 

rangka menambah pengembangan kepustakaan bagi 

mahasiswa/mahasiswi sebagai penulisan dan pembahasan lebih 

lanjut yang lebih kritis dan komprehensif. 

E. Metode Penelitian 

Menurut Winkler Prins (1952) dalam Bambang Sugono
13

, kata “metode” 

berasal dari kata “methodos” atau dari bahasa latin “methodus” yang berarti upaya 

untuk mencari pengetahuan atau ilmu memeriksa secara rasional (meneliti) dan 

cara melakukan kegiatan penelitian. Peranan metodologi dalam ilmu pengetahuan 

adalah sebagai berikut
14

: 

a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau 

melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap; 

b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang 

belum diketahui; 

c. Memberikan kemungkinan lebih besar untuk melakukan penelitian 

interdisipliner; 

                                                           
13

Bambang Sugono. Metode Penelitian Hukum. Hlm 11 
14

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Hlm 7 
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d. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan 

pengetahuan mengenai masyarakat. 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) yakni metode pendekatan 

yang berlandaskan pada teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan melihat kenyataan yang terjadi di 

masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) merupakan 

pendekatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

dan dikaitkan dengan teori hukum serta dengan melihat realita di masyarakat
15

. 

Adapun jenis pendekatan yuridis mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang terkait dengan 

Hak Asasi Manusia yaitu Komentar Umum No.14 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial 

dan Budaya tentang Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau,  

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Daerah 

Kota Malang No. 12 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan. Sedangkan jenis 

pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya hukum di dalam 

masyarakat. 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Puskesmas 

Arjowinangun, Kota Malang. Kemudian penulis ingin mengetahui 

bagaimana pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang 

No.12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan dan Komentar Umum 

                                                           
15

 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, Malang, UMM Press. 

hlm. 103 

 



15 
 

No.14 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya terhadap 

aksesibilitas hak atas kesehatan bagi masyarakat yang berobat di 

Puskesmas Arjowinangun. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama yaitu semua masyarakat yang datang ke puskesmas untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Arjowinangun 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

b.   Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut
16

. Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan cara 

teknik Accidental Sampling (Opportunisme) pengambilan sampel 

dengan sesuka hati
17

, yaitu pengambilan sampel dengan menunjuk siapa 

yang ditemukan sebagai sampel. Dalam hal ini penulis mengambil 15 

orang yang akan berobat atau pasien untuk dijadikan sampel penelitian. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis-jenis data dan bahan hukum yang digunakan 

adalah: 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian, dari pengamatan atas objek atau permasalahan yang penulis 

                                                           
16

 Ibid. Hlm. 91 
17

 Ibid. Hlm.108 
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amati di lokasi penelitian, yaitu melalui wawancara langsung dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan dan berkompeten dalam bidang yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang didapat melalui studi kepustakaan, 

mempelajari serta memahami secara teoritis permasalahan yang penulis 

angkat dalam berbagai buku dan literatur yang terkait. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi
18

.  

Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

orang yang berkompeten dan mempunyai latar belakang fakta yang cukup 

serta menguasai pengetahuan terkait permasalahan yang penulis angkat. 

Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan: 

1) Kepala Puskesmas Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang 

Kota Malang yaitu Bpk Kusbiyanto, SKM 

2) Kepala bagian tata usaha Bpk. Hilarius Dambuk selaku kepala 

bagian tata usaha yang menyimpan arsip-arsip dan data yang 

masuk di Puskesmas Arjowinangun Kota Malang 

3) Dokter Gigi, drg.Fatchul Mu’in selaku dokter yang memberikan 

tindakan medis kepada pasien yang berobat di Poli Gigi Puskesmas 

Arjowinangun Kota Malang 

                                                           
18

 Ibid. 
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4) Dokter Umum, dr. Farida Angrijani Nuna selaku dokter yang 

memberikan tindakan medis kepada pasien yang berobat di Poli 

Umum Puskesmas Arjowinangun Kota Malang 

5) Sih Astutik, selaku Bidan yang bertugas di Poli Kesehatan Ibu dan 

Anak di Puskesmas Arjowinangun Kota Malang 

6) Perawat, Ernik Ekarnawati, Amd.Kep selaku perawat sekaligus 

yang bertugas memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Kota 

Malang terkait kinerja Puskesmas Arjowinangun Kota Malang 

7) Asisten Apoteker, Eny Yulianingsih, Amd.Farm selaku pelaksana 

farmasi di Puskesmas Arjowinangun Kota Malang 

8) Cahyo Ari, Amd.Kes.Gigi selaku perawat gigi yang bertugas di 

Poli Gigi di Puskesmas Arjowinangun Kota Malang 

9) Gunanto, selaku Perawat yang bertugas di Poli Umum di 

Puskesmas Arjowinangun Kota Malang 

10) Dwi Retno, selaku Laborat yang bertugas di Laboratorium di 

Puskesmas Arjowinangun Kota Malang 

Dengan melakukan wawancara untuk menggali informasi yang 

lebih mendalam tersebut diharapkan narasumber mampu memberikan 

kontribusi bagi penelitian ini sebagaimana yang penulis harapkan dalam 

penelitian ini. 

Kemudian peneliti juga melakukan dengan beberapa masyarakat 

yang datang berobat di Puskesmas Arjowinangun Kota Malang sebanyak 

15 orang yaitu: 
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1) Nita, warga Sanan yang berobat di Puskesmas Arjowinangun 

2) Ida Wahyuni, warga Tlogowaru  

3) Putri, warga Bululawang 

4) Budi, warga Bululawang 

5) Ibu Harianto, warga Puskopad Puri Kartika Asri Arjowinangun 

6) Nurhayati, warga Tangkilsari 

7) Imron, warga Tangkilsari 

8) Retno Dwi, warga Bumiayu 

9) Masiatin, warga Arjowinangun 

10)  Aminah, warga Tlogowaru 

11) Ibu Supiani, warga Arjowinangun 

12) Sugeng Harriadi, warga Buring 

13) Agus, warga Bumiayu 

14) Ibu Sumiati, warga Mergosono 

15) Anita, warga Tlogowaru 

Wawancara dengan masyarakat yang datang berobat di Puskesmas 

Arjowinangun tersebut diharapkan penulis untuk dijadikan acuan dalam 

menganalisis dan menjawab permasalahan yang penulis angkat.  

b. Observasi 

Dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Dalam 

hal ini penulis melakukan pengamatan dengan cara datang langsung ke 

lokasi penelitian yaitu di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang kaitannya 
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dengan bagaimana akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan juga 

hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Studi Dokumentasi 

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara membaca 

dan mempelajari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan, Komentar Umum No.14 

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Peraturan Daerah Kota 

Malang No.12 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan dan sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

5. Analisis Data 

Pada tahapan ini data dan dokumen-dokumen yang berhasil 

didapatkan kemudian akan dianalisis serta disusun secara berurutan 

(sistematis) sehingga dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan 

hasil dari pada studi lapangan, hasil dokumentasi, dan hasil pustaka, 

kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti.
19

 Penelitian deskriptif berkaitan dengan 

pengumpulan data untuk memberikan penegasan suatu konsep serta 

gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan objek 

dari penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

                                                           
19
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Dalam BAB I ini Penulis akan menguraikan tentang latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, metode 

penelitian yang dijadikan sebagai tugas akhir skripsi. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam BAB II ini Penulis akan menguraikan tentang teori 

yang mendukung untuk menjawab rumusan masalah, yaitu 

mengenai masalah kesehatan ditinjau menurut UU No.36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, Komentar Umum No.14 

Kovenan Hak Ekosob dan Peraturan Daerah Kota Malang 

No.12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan, tinjauan 

tentang mutu pelayanan kesehatan dan tinjauan tentang 

pelaksanaan hukum. 

3. BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB III ini Penulis akan menjelaskan tentang hasil 

penelitian yang dilakukan, yaitu menjawab rumusan 

masalah ke 1 dan 2 yang telah dianalisis menggunakan 

metode penelitian sosiologis. 

4. BAB IV : PENUTUP 

Dalam BAB IV ini Penulis akan menjelaskan kesimpulan 

dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah 1 

dan 2, memberikan saran terkait dengan permasalahan 

yang Penulis angkat. 
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